"נפגשים בפרשה" ,התשע"א

פרשת חקת
הרב אבינר ואלישיב רייכנר
השיעור נמסר בכל שבוע באתר מכון מאיר .meirTV.co.il :להערות/הארותmatan.ozana@gmail.com :

א .חק פרה אדומה פותח את הפרשה .אנו יודעי שהפרה האדומה מטהרת מטומאת מת .מה
עניינ של טומאה וטהרה לספר במדבר?
בל נשכח שבי פרשת קרח לפרשת חקת עברו כמעט  40שנה ,כבר לא מדובר באותו דור ,זהו דור הכניסה
לאר .ובכניסה לאר צפויות מלחמות בה לצערנו נופלי אנשי .וכאשר זה קורה יש רלוונטיות לעני
טומאת המת שצרי להטהר ממנה )כ מפרש רבנו יצחק אברבנאל( .הכיוו המנחה הוא לא לטשטש את
המציאות ,לא להבטיח הבטחות שווא לגבי הכניסה לאר והחיי בעול הזה בכלל  #אלא להיות מעשיי
ולתת הנחיות ברורות כיצד צרי להתגבר על מלחמות ועל המוות.

ב .בדורות האחרוני נראה שיש רגישות לחיי החיילי אל מול חיי האזרחי עליה ה מגני.
איני בטוח שזה נכו .בכל מלחמותינו אנו חייבי לנצח .המאמ שלנו הוא שיפלו כמה שפחות חיילי.
כאשר חייל יודע שמאמיני בו ולא מסכני אותו לשווא  #הדבר זורע בו בטחו ,הוא יוצא לקרב בטוח
יותר ומתפקד טוב יותר .במלחמת השחרור לא כל הע יצא להלח ,והיו הסקרי מראי שרוב הע
מתגייס ) .(72%ומהאחוז שאינו מתגייס  #חלק ערבי ,חלק חולי וכדומה .כ שלא נכו לומר שהיו הע
משתמט ביחס לעבר ,עדיי יש מסירות נפש גדולה.

ג .מה אנחנו יכולי לקחת היו מפרשיית פרה אדומה כשאי לנו טומאה מת?
מה שכ אנו יכולי להבי מנושא טומאת המת הוא שהמגע ע המוות מבלבל אותנו ,ומטמא אותנו.
וצריכי אנו להחל ממצב זה ,לכ קבעו חז"ל  3ימי לבכי 7 ,ימי למספד 30 ,יו לאבלות 12 ,חודשי
של מנהגי אבלות מועטי יותר ,ואח"כ  #ממשיכי לחיות .אי אפשר לחיות בצל המוות .אבי ז"ל היה נמנע
מלספר על השואה בטענה כי אי אפשר לשקוע בעבר כל הזמ ,מוכרחי להביט קדימה אל העתיד .ובזכות
אנשי כאלו אנו חיי כא היו .אנשי שבכו ,א לא לנצח.

ד .יש עני לא לעסוק במוות כלל?
חברא קדישא ה צדיקי ,וכ ג כמוב הרופאי וכל העוסקי במלאכת החסד .אבל מה שנאסר עלינו
הוא התעסקות במוות במוב של דרישה אל המתי ,אוב וידעוני ,ותקשור ע גלגולי וכו' .וחז"ל דרשו על
הפסוק "כל הימי אשר את חיי על האדמה" )דברי ל"א ,יג(  #את חיי ע החיי ,ולא ע המתי.

ה .במי מריבה משה מתבקש לדבר אל הסלע ,והוא מכה בו .וקשה להבי מדוע חטא זה הוא כה
קשה בכדי שימנע ממשה להכנס לאר ישראל?
הרמב" אומר ב"שמונה פרקי" שמשה הגיע כא לידי כעס ,וזה היה חטאו .הרב קוק ממשי בכיוו זה
ואומר שלא מכי  #אפילו סלע .וא ע סלע צריכי אנו לדבר ,קל וחומר שע בני אד ,שלפעמי
באמת ליב קשה כאב .והיה צרי פע אחת שיהיה בירור לעני זה לעיני כל.
רק נזכיר שזה היה מקרה חריג אצל משה ,שתמיד דיבר אל הע בלשו רכה" :וידבר ה' אל משה לאמר" #
משה קיבל דיבור )קשה( והפ אותו לאמירה )ר( .וכ" :אמור לה"  #כמו שאומרי בלועזית amor #
)אהבה(...

ו .מדוע לא נמחל למשה על חטא זה?
זוהי שאלה עמוקה שדנו בה רוב הפרשני .אחד הפירושי גורס שהיה ידוע מראש שמשה רבינו לא יכנס

לאר ,וג משה בעצמו ידע זאת  #שכ כאשר קיבל את הציווי להוציא את ישראל ממצרי אמר" :שלח נא
ביד תשלח" )שמות ד' ,יג( ואומר ש רש"י בפירושו השני" :ביד אחר שתרצה לשלוח ,שאי סופי להכניס
לאר להיות גואל לעתיד ,יש ל שלוחי הרבה".
משה רבינו הוא מעל המקו והזמ  #כמו התורה ,שע כל עניי קיומה באר ישראל  #היא מעל אר
ישראל ומעל המרחב .לכ ,כל מה שאירע במי מריבה הוא סימ שמשה לא יכנס לאר ,ולא סיבה ,שכ בכל
אופ לא היה אמור להיות לאר.

ז .עמ"י מתלונ שוב והנחשי השרפי מכי בו ,עד שבסופו של דבר בעזרת נחש הנחושת הע
נרפא .לא מסוכ לעשות מעשה ריפוי שנראה כאלילי#משהו?

שאלה זו נשאלה במשנה בראש השנה )ג',ח(" :וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא ,בזמ שישראל מסתכלי
כלפי מעלה ומשעבדי את ליב לאביה שבשמי  #היו מתרפאי ,וא לאו  #היו נימוקי".
כלומר ,כשהיו מביטי אל הנחש ה לא היו מסתכלי בנחש עצמו  #אלא "מסתכלי כלפי מעלה" ,כלפי
שמיא  #מביני שהמקור לריפוי הוא ה' ,ואי פה חלילה חשש למשהו אלילי.

ח .מעניי שהמכה והרפואה שתיה הגיעו מהנחש.
כפי שאמרנו  #הנחש כא הוא אמצעי בעלמא .ואולי נבחר דווקא הנחש ג במכה וג בריפוי כדי שלא
נייחס לנחש כח הכאה או כח ריפוי ,אלא נבי שהכל בא מאת ה' ,והוא יכול להשתמש באות אמצעי
לצרכי הפוכי זה מזה.
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